
MP3-CD mini Hi-Fi süsteem FWM 139

Eestikeelne kasutusjuhend



ETTEVAATUST

Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda kahjustava
kiirguse või mõne muu tervisele ohtliku protsessiga.

Oma vana toote äraviskamine
Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida
saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et
toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.

Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi
hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
inimtervisele.



Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com
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ÜLDINE INFORMATSIOON

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse
raadiosageduste nõuetega.

0

0

2 kõlarit

Kaugjuhtimispult

Enne seadme kasutuselevõttu, veenduge, et
emaplaadil toodud seadme pinge (või pingetähis
pingevalija kõrval) vastaks teie vooluvõrgus
kasutatava pingega. Kui see ei ole nii, palun võtke
ühendust oma edasimüüjaga.

Asetage süsteem kõvale, lamedale ning
stabiilsele alusele.

Asetage süsteem, nii et selle ümber oleks
piisavalt ventilatsiooniruumi. Jätke vähemalt 10
cm (4 tolli) vaba ruumi seadme kohale ja
tagaküljele ning 5 cm (2 tolli) kummalegi küljele.

Seadme ventilatsiooni ei tohi takistada, näiteks ei
tohi katta ventilatsiooniavasid ajalehtede,

laualina, kardinatega jm.

Vältige seadme, patareide ja plaatide kokku-
puutumist liigse niiskuse ning kõrge tempera-
tuuriga (põhjustatud tugevast kütmisest ja
otsesest päikesevalgusest). Vältige liiva
sattumist seadmesse.

Ärge asetage seadmele lahtise tulega esemeid,
näiteks küünlaid.

Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid,
näiteks vaasi.

Ärge pritsige ega tilgutage seadmele vett.

Paigaldage seade voolupesa lähedale ja nii, et
voolupistikule on kerge ligi pääseda.

Lääts võib tõmbuda uduseks, kui seade viiakse
järsult külmast keskkonnast sooja ning plaati ei
ole võimalik taasesitada. Jätke mängija sooja
keskkonda, kuni niiskus aurustub.

Seadme mehaanilised osad sisaldavad lubri-
kante, seadet ei tohi ise õlitada.

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset
pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks
erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreen-
plast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev
vahtplast).

Teie Hi-Fi süsteem sisaldab materjale, mida on
võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui
seade on lahti võetud selleks litsentseeritud
ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning
seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke
eeskirju.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! Kui seade on lülitatud puhkereþiimi, tarbib see
ikkagi elektrit. Täielikuks vooluvõrgust
eemalda-miseks eemaldage seadme
voolujuhe seina-kontaktist.

Autoriõigustega kaitstud materjalidest, kaasa arvatud
arvutiprogrammid, failid, saated ja helisalvestused,
koopiate tegemine on vastuolus autoriõigustega ja
kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi
kasutada sellel eesmärgil.

Komplekti kuuluvad tarvikud

Informatsioon keskkonna kohta

Ohutusinformatsioon

Ole vastutustundlik
Austa autoriõigusi

MÄRKUSED



MÄRKUSED

Emaplaat asub süsteemi põhja all.

Vooluvõrk

Kõlarite ühendused

Enne, kui ühendate voolujuhtme seinapistikusse,
veenduge, et kõik vajalikud ühendused oleks tehtud.

Ühendage kõlarite juhtmed SPEAKERS väljunditesse.
Parem kõlar ühendage väljundisse märkega “ ” ning
vasak väljundisse märkega “ ” , värvil ine
(markeeringuga) juhe ühendage väljundisse märkega
“ ” ning must (markeeringuta) juhe väljundisse
märkega “ ”.

HOIATUS!

Eesmised kõlarid

0

0

Parimaks taasesitamiseks kasutage ainult
originaalkomplektis olevat voolujuhet.

Ärge iialgi muutke juhtmete ühendusi ega
ühendage lisajuhtmeid, kui seade on sisse
lülitatud.

R
L

+
-

! Kõlarijuhe sisestage kuni kooritud osa lõpuni
märgitud väljundisse nagu näidatud pildil.

Märkused:
0

0

0

Par ima hel i saavutamiseks kasutage
kaasasolevaid kõlareid.
Ühte +/- väljundisse ühendage ainult ühe kõlari
kaablid.
Ärge kasutage kõlareid, mille elektritakistus on
väiksem kaasasolevate omast. Palun lugege ka
se l l es t kasutus juhend is t osa TOOTE
TEHNILISED ANDMED.
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ETTEVALMISTUSED

Kõlar
(parem)

Kõlar
(vasak)



Patareide sisestamine
kaugjuhtimispulti
Asetage patareipessa kaks R03 või AAA patareid(ei
ole komplektis kaasas), jälgides, et need vastaksid
patareipesas märgitud polaarsustele + -.

ETTEVAATUST!
0

0

0

Eemaldage patareid, kui need on tühjaks
saanud või kui te ei kavatse kaugjuhtimispulti
pikema aja jooksul kasutada.

Ärge kunagi kasutage segamini vanu ja uusi või
korraga erinevat liiki patareisid.

Kuna patareid sisaldavad mürgiseid
kemikaale, hoolitsege selle eest, et need
hävitataks keskkonnale ohutul viisil.
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ETTEVALMISTUSED PROBLEEMIDE LAHENDAMINE
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Probleem Lahendus

Kaugjuhtimispult ei tööta 4

4

4

4

Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja süsteemi vahel.

Kontrollige, et patareid on sisestatud õiget polaarsuste
kohaselt (märked + / -).

Asendage patareid uutega.

Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugsensorile.

Taimer ei
tööta

4

4

4

Seadistage kellaaeg õigesti.

Taimeri sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all klahvi TIMER
.

Kui toimub salvestamine või helikasseti dubleerimine, peatage

ON/OFF

Kellaaja/taimeri seaded on
kustutatud

4 Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud
elektrikatkestus. Seadistage kellaaeg / taimer uuesti.
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

HOIATUS!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab
garantii. Ärge avage süsteemi, kuna võib esineda elektrilöögi oht.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei
ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige oma
edasimüüja või Philipsiga.

Probleem Lahendus

Ekraanil on kiri NO
DISC“

“ 4

4

4

Sisestage plaadiliugurisse plaat.

Oodake, kuni läätsele kondenseerunud aurustub niiskus.

Kasutage korralikult lõpetatud ja formaaditud CD-RW või CD-R
plaati.

4 Veenduge, et plaat oleks sisestatud taasesitatava küljega
allapoole.

4 Asendage või puhastage plaat, lugege lähemalt peatükist:
Hooldus.

RAADIO VASTUVÕTT

Raadio vastuvõtt on halb 4 Liigutage mikro HiFi süsteem televiisorist ning videomakist
kaugemale.

Salvestamist või taasesitamist ei
toimu

4

4

4

Puhastage kassetimängija pead, lugege lähemalt peatükist:
Hooldus.

Kasutage NORMAL (IEC I) helikassetti.

Paigutage väljamurtud märke asemele tükk kleeplinti.

Süsteem ei hakka tööle, kui
vajutatakse klahvidele

4 Eemaldage ja taasühendage seade vooluvõrku ja lülitage seade
uuesti sisse.

Puudub heli või moonutatud heli 4

4

4

4

Reguleerige helitugevust

Ühendage lahti kõrvaklapid.

Kontrollige, et kõlarid oleksid ühendatud korralikult.

Kontrollige, et kooritud juhe oleks kinnitatud.

Parempoolne ja vasakpoolne
heliväljund on omavahel
vahetunud

4 Kontrollige kõlarite ühendusi ja asukohta.

KASSETI TOIMINGUD / SALVESTAMINE

ÜLDINE

CD TOIMINGUD

7

FUNKTSIOONID



8

FUNKTSIOONID

Peaseadme ja kaugjuhtimispuldi
juhtimine
1. LCD ekraan

2. iR sensor

3. PROGRAM (PROG)

4. STANDBY-ON (POWER )

5.

6. TITLE -/+ /

7. SOURCE (CD/TUNER/TAPE)

8. CLOCK/TIMER

9. Laineala valik (MW/FMST/FM)

10. OPEN/CLOSE

11. STOP

12. TUNING

13. DISPLAY

14. DBB (Dynamic Bass Boost - dünaamiline
bassivõimendi)

15. VOLUME

16.

17. Kassetipesa funktsioonid

18. REPEAT

19. SHUFFLE

20. SLEEP

21. MUTE

22. TIMER ON/OFF

23. DSC (Digital Sound Control - digitaalne
helikontroll)

24. /

25. ALBUM -/+ /

26. ALBUM +

B B

]

^ _

P

\[

Z

a b

O R

RECORD

PLAY

REW /F.FWD

STOP·OPEN

PAUSE

H

Q

O R

Pp

`

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

näitab süsteemi olekut

Infrapunasensor kaugjuhtimispuldi signaalide
vastuvõtmiseks.

Lülitab seadme sisse või puhkereþiimi.

Soovitud heliallika valimine CD/TUNER/TAPE
jaoks.

Kellaaja või taimeri funktsiooni seadistamine

Plaadipesa kaane avamine / sulgemine

raadiojaamade häälestamine

kuvab kellaaja

võimendab bassihelisid

Helitugevuse reguleerimine.

kõrvaklappide ühenduspesa

Unetaimeri aktiveerimine / deaktiveerimine või
unetaimeri aja valimine.

Heli täielik vaigistamine ja taastamine.

taimeri aktiveerimine / deaktiveerimine.

valib heliefekte: CLASSIC / JAZZ / POP / ROCK.

Kellaaja näit

CD ....................CD plaadi lugude program-
meerimine ja programmeeringu
kontrollimine.

CD/MP3............alustab või peab pausi CD
taasesitusel

CD/MP3............antud / eelmise või järgmise loo
algusesse liikumine
(vajutage ja hoidke) Kiirotsing
pala / CD plaadi piires edasi- või
tagasisuunas.

Kellaaja näit.......Tunni- ja minutinäidu seadista-
mine kella / taimeri funktsiooni
jaoks

Radio................laineala - MW, FM (stereo) või
FM (mono) - valimine

CD/MP3............taasesitamise lõpetamine või
programmeeringu kustutamine.

.....salvestamise alustamine.

............taasesitamise alustamine.

.........................Kasseti edasi- / tagasisuunas
kerimine

.........................

..........taasesituse katkestamine või
jätkamine.

CD/MP3............Programmeeringute, lugude
korduv taasesitamine.

CD/MP3............CD/MP3 palade taasesitamine
suvalises järjekorras.

CD/MP3............hüppab käimasoleva loo
algusesse, eelmisele või
järgmisele loole

CD/MP3............(vajutage ja hoidke) otsib loo /
CD piires kiiresti tagasi- või
edasisuunas

.......reguleerib kella või taimeri
funktsiooni tunde ja minuteid

Mp3..................albumi valimine.

MP3..................albumi valimine edasisuunas.

He l i kasse t i t aases i t am ise
lõpetamine, plaadipesa avamine.

TOOTE TEHNILISED ANDMED
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VÕIMENDI ANDMED

CD MÄNGIJA ANDMED

RAADIO VASTUVÕTU ANDMED

HELIKASSETIMÄNGIJA

KÕLARID

ÜLDISED ANDMED

Väljundi võimsus................................2 x 20 W RMS

.....................................................2 x 40W MPO

Müra tase signaalis ............................ 62 dBA (IEC)

Sageduse vastuvõtt..................63 – 16000 Hz ±3 dB

Kõlarite takistus ..................................................8

Kõrvaklappide takistus ......................32 – 1000

Sageduse vastuvõtt............................63 – 16000 Hz

Müra tase signaalis........................................65 dBA

FM lainepikkuste vahemik ...............87.5 – 108 MHz

MW lainepikkuste vahemik...............522 – 1710 kHz

Sageduse vastuvõtt

Normaalne helikassett (I tüüp) 125 – 8000 Hz (8 dB)

Müra tase signaalis

Normaalne helikassett (I tüüp) ..................... 35 dBA

Võbelus ja rikked .................................... 0.4% DIN

Bass reflex süsteem

Mõõtmed (l x k x s) ...............190 x 292 x 182 (mm)

Vooluvõimsus............................220 – 240 V / 50 Hz

Mõõtmed (l x k x s) ...............220 x 292 x 285 (mm)

Kaal (koos / ilma kõlariteta).......................4.9/2.3 kg

≥

Ω

Ω Ω

≤

Toote tehnilised andmed ja toote
väljanägemine võivad muutuda ilma
etteteatamiseta.
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KELL / TAIMER

Unetaimeri sisse ja välja
lülitamine
Unetaimer võimaldab süsteemi automaatse
ümberlülituse puhkereþiimi ettemääratud ajal. Enne
unetaimeri seadistamist peate seadistama õige
kellaaja.

Ekraanile kuvatakse ikoon ning üks
järgnevatest võimalustest: 120, 90, 60, 45,
30, 15, OFF väljas).

!

!

Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt klahvi
.

(

Unetaimeri välja lülitamiseks vajutage
kaugjuhtimispuldil (kaug-
juhtimispuldil ) kuni kuvatakse kiri
”OFF”.

SLEEP

STANDBY ON
POWER

Ü SLEEP

B

B

TÄHTIS!
Enne süsteemi sisselülitamist sooritage kõik
vajalikud ettevalmistused.

Süsteemi lülitamine puhkereþiimi

!

!

!

Vajutage klahvile (kaug-
juhtimispuldil ).

Vajutage kaugjuhtimispuldil või süsteemi
esipaneelil klahvile (kaug-
juhtimispuldil ).

þ
þ

/

Heli kuulamise jätkamiseks:
Vajutage uuesti klahvile .
Reguleerige helitugevust.

B

B

B

B

\ [

STANDBY ON
POWER

STANDBY ON
POWER

MUTE

Ü

Ü

Ü

Ü

ÜSüsteem lülitab sisse viimati valitud allika.

Seadme mälus salvestatakse informatsioon
helitugevuse (kuni kõrgeima tasemeni 15),
interaktiivse heli seadete, viimativalitud allika
ja raadiojaamade kohta.

Energiasäästu automaatne puhkere iim lülitab
seadme automaatselt puhkere iimile 30 minuti pärast
kasseti või CD taasesituse lõppu, kui ühtegi nuppu ei
ole puudutatud.

Helitugevuse suurendamiseks või vähendami-
seks vajutage .

Ekraanile kuvatakse
kirje VOL ja heli-
tugevuse tase 0-40.

Bass ihe l ide võimen-
damisfunktsiooni sisse- ja
väljalülitamiseks vajutage
klahvile .

Kui see funktsioon on
sisse lülitatud, kuva-
takse ekraanile kiri

.

Vajutage korduvalt klahvile ja valige
soovitud heliefekt: CLASSIC / JAZZ / POP /
ROCK.

Heli katkestamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil
klahvile .

Taasesitamine jätkub ilma helita.

1.
VOLUME

2.

DBB

DBB

3. DSC

4.
MUTE

0

0

Seadme sisse lülitamine

Energiasäästu automaatne
puhkere iim

Helitugevuse ja -seadete
reguleerimine

þ

HARILIKUD FUNKTSIOONID

9
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CD&MP3 PLAADI FUNKTSIOONID

TÄHTIS:
CD mängija läätse ei toi kunagi puutuda.

Selle CD plaadimängijaga on võimalik taasesitada
Audio plaate, kaasaarvatud: CDR, CD-RW ja MP3 CD
plaadid.

Reguleerige allikavaliku nuppu ja valige
heliallikaks CD.

Plaadipesa avamiseks vajutage süsteemi peal
klahvile .

Ekraanile kuvatakse tekst OPEN.

Sisestage plaat, trükitud küljega ülespoole ning
vajutage plaadipesa sulgemiseks klahvile

.
Ekraanile kuvatakse tekst rEAd, kui mängija
loeb CD plaadile salvestatud informatsiooni.
Seejärel kuvatakse ekraanile lugude koguarv
ning taasesituse kestus (MP3 plaatide puhul
lugude ja albumite koguarv).

Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile
.

Taasesitamise ajal kuvatakse ekraanile loo
järjekorranumber ja valitud loo algusest
kulunud aeg.

Vajutage klahvile . Taasesituse jätkumiseks

vajutage uuesti klahvile .
Loo taasesitamine katkeb ja loo algusest
kulunud aeg hakkab ekraanil vilkuma.

Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile
.

Vajutage ja hoidke all klahve
(kaugjuhtimispuldil klahve ).

Otsimise ajal esitatakse heli suurel kiirusel ja
vaiksemalt.

Kui olete soovitud kohani jõudnud, vabastage
klahv

.
Jätkub harilik taasesitamine.

Sisestage plaadiliugurisse MP3 plaat.
Kui plaadile on salvestatud palju lugusid, võib
plaadi lugemine aega võtta üle 10 sekundi.
Ekraanile kuvatakse tekst "XX YYY". XX
tähistab albumi numbrit ning YYY antud loo
järjekorranumbrit.

Soovitud albumi valimiseks vajutage klahvile
(kaugjuhtimispuldil

).

Soovitud muusikapala valimiseks vajutage
klahvile

.
Ka albumi järjekorranumbrit muudetakse
vastavalt, kui te jõuate uue albumi algusesse

(või kaugjuhtimispuldil klahvile
) või lõppu vajutades (või

kaugjuhtimispuldil klahvile ).

!

!

Selle CD plaadimängijaga ei ole võimalik
taasesitada järgmisi helikandjaid: CD-ROM, CD-
I, CDV, VCD, DVD, arvuti CD plaadid.

Vajutage korduvalt klahvidele või
(kaugjuhtimispuldil klahvidele / ) üks

või mitu korda, kuni soovitud loo number ilmub
ekraanile.

või
/

või (kaugjuhtimispuldil
klahve / )

/

või (kaug-
juhtimispuldil klahve / )

1.

2.
OPEN/CLOSE

3.

OPEN/CLOSE

4.

5.

6.
STOP

1. TITLE -/+

2.
TITLE -/+

1.

2.
ALBUM+ ALBUM -/+

3.

TITLE -
TITLE +

4.

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

]

]

]

^

_ a b

^

_ a b

^ _

a b

O

R

^ _

a b

^

a _

b

P

Märkused: CD plaadi taasesitamine lõppeb ka, kui:
0

0

0

0

avatakse plaadipesa kaas.
jõutakse plaadi lõppu.
kui valitakse uus allikas: TAPE või TUNER.
kui seade lülitatakse puhkereþiimi.

TITLE -/+

TITLE -/+

! Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile .

.

]

Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile]

Plaadi taasesitamine

Soovitud loo valimiseks

Taasesituse ajal soovitud lõigu
otsimiseks

MP3 plaadi taasesitamine

KELL / TAIMER
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Kellaaja seadistamine

Taimeri seadistamine

Taimeri sisse ja välja lülitamine

1.
CLOCK / TIMER

2.

3. CLOCK / TIMER

4.

5. CLOCK
/ TIMER

1.
CLOCK / TIMER

2.

3.
CLOCK / TIMER

4.
TITLE -/+

5. CLOCK / TIMER

Vajutage puhkereþiimis kaks korda klahvile
.

Ekraanil hakkab vilkuma kellaaja tunninäit.

Tunninäidu seadistamiseks vajutage klahvidele

.

Vajutage uuesti klahvile .
Ekraanil hakkab vilkuma kellaaja minutinäit.

Minutinäidu seadistamiseks vajutage klahvidele
klahvidele

.

Kellaaja salvestamiseks vajutage klahvile
.

Vajutage puhke- või aktiivre iimis klahvile
ja hoidke seda all 2 sekundi

jooksul.

Valige äratussignaalina kasutatav allikas klahvide
klahvidele

.

Valitud reþiimi kinnitamiseks vajutage klahvile
.

Ekraanil hakkab vilkuma taimeri tunninäit.

Tunninäidu muutmiseks kasutage klahve
klahvidele (või kaug
juhtimispuldil ).

Vajutage uuesti klahvile .
Ekraanil hakkab vilkuma taimeri minutinäit.

Ekraanile kuvatakse ikoon, kui taimer on
sisse lülitatud. See ikoon kaob, kui taimer on
välja lülitatud.

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

TITLE -/+

TITLE -/+

TITLE -/+

TIMER ON/OFF

^ _

a b

^ _

a b

^ _

a b

^ _

a b

o

või (või kaugjuhtimispuldil
/ )

või (või
kaugjuhtimispuldil / )

Te võite süsteemile määrata automaatse
lülitumisaja CD- või raadioreþiimi, kasutades
seda äratussignaalina. Enne taimeri seadistamist
peate seadistama õige kellaaja.

Kui taimeri seadistuse ajal ei vajutata nuppe 7
sekundi vältel, siis süsteem väljub taimeri
seadistusreþiimist.

þ

või (või
kaugjuhtimispuldil / )

või -
/

Vajutage puhke- või aktiivreþiimis üks kord
klahvile .

Märkus:
0 Kui kellaaja näit ei ole seatud, siis kuvatakse 0:00.

!

!

!
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Valitud lõigu salvestamine CD
plaadilt

Salvestamine raadiost

!

!

!

Vajutage ja hoidke all klahve või
. Vabastage klahv, kui tunnete ära soovitud

lõigu.

CD plaadi taasesitamise katkestamiseks vajutage
klahvile .

Salvestamine algab nüüd peale täpselt valitud
kohast, kui te vajutate klahvile .

REW F.FWD

RECORD

PAUSE
PAUSE

O

R

]

H

`
`

6.

7.
STOP·OPEN

1.

2.
STOP·OPEN

3.

4.
RECORD

5.

6.
STOP·OPEN

Taasesitamise ajutiseks katkestamiseks vajutage
klahvile . Taasesitamise normaalseks
jätkumiseks vajutage uuesti sellele klahvile.

Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile
.

Valige soovitud raadiojaam (lugege lähemalt
peatükist: Raadiojaamade häälestamine).

Kassetipesa kaane avamiseks vajutage klahvile
.

Sisestage kassetipesasse helikassett ja sulgege
kassetipesa kaas.

Salvestamise alustamiseks vajutage klahvile
.

Taasesitamise ajutiseks katkestamiseks vajutage
klahvile . Taasesitamise normaalseks
jätkumiseks vajutage uuesti sellele klahvile.

Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile
.

Pp

Pp

H

Pp

HOOLDUS

Seadme hooldus

Plaatide hooldus

Plaadimängija läätse puhastamine

Kassetimängija peade puhastamine

Kassetimängija peade
demagnetiseerimine

!

!

!

!

!

!

!

!

Kasutage õrnatoimelist puhastusvahendit ning
pehmet puhastuslappi. Ärge kasutage lahuseid,
mis sisaldavad alkoholi, piiritust, ammoniaaki
või söövitavaid aineid.

Kui plaat on muutunud
mustaks, puhastage seda
puhastuslapiga. Pühkige
plaati suunaga keskelt
väljapoole, ainult ühes
suunas.

Ärge kasutage lahusteid
nagu benseen, vedeldaja,
jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning
antistaatilised pihustid, mis on mõeldud
sarnastele esemetele.

Pärast pikaajalist kasutamist võib plaadimängija
läätsele koguneda tolmu ja muud mustust.
Kvaliteetse taasesituse tagamiseks puhastage
läätse Philips või mõne muu CD läätse-
puhastajaga. Järgige puhastaja etiketil toodud
instruktsioone.

Kvaliteetse taasesituse ja salvestamise
tagamiseks puhastage joonisel näidatud osad

, , ja pärast iga 50 tundi
kassetitoiminguid.

Kasutage puhastusvedelikuga või alkoholiga
niisutatud vatitikku.

Mängija peasid on võimalik puhastada ka
puhastuskasseti abil.

Kasutage edasimüüja käest saadaval olevat
demagnetiseerivat linti.

(A) (B) (C) ( )D

CD&MP3 PLAADI FUNKTSIOONID
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Taasesitamiseks sobivad MP3 plaadid:
0

0

0

0

0

ISO9660, Joliet, UDF 1.5

Suurim võimalik lugude arv: 511 (sõltuvalt
failinime pikkusest)

Suurim võimalik albumite arv: 99

Sobivad sämplingusagedused: 32 kHz, 44.1 kHz,
48 kHz

Sobivad bitimäärad: 32~256 (kbps), muutuvad
bitimäärad.

plaadi / programmeeringu kor-
damine suvalises järjekorras.

.

Valitud reþiimi tühistamiseks võite vajutada ka
klahvile .

/

vajutate klahvile S , kui taasesitamine on
lõpetatud.

vajutate kaks korda klahvile S , kui
taasesitamine veel käib.

avate plaadiliuguri.

valite muu heliallika

Soovitud taasesitusreþiime on teil võimalik vahetada
ja muuta enne taasesitamise algust või selle ajal.

...................taasesitatava loo kordamine.

.............taasesitatava plaadi / program-
meeringu kordamine.

.......................taasesitataval plaadil olevate
lugude taasesitamine suvalises
järjekorras.

ja
.............

Taasesitusreþiimi valimiseks vajutage taas-
esitamise ajal või selle eel klahvile või

kaugjuhtimispuldil ja valige soovitud
funktsioon.

Kui taasesitus on eelnevalt lõpetatud, vajutage
selle alustamiseks klahvile

Normaalse taasesitamise jätkumiseks vajutage
klahvile või kaugjuhtimis-
puldil, kuni ekraanilt kustutatakse erinevate
funktsioonide tähised.

Plaadi lugude programmeerimine on võimalik, kui
plaadi taasesitus on peatatud. Lugusid on võimalik
salvestada mällu rohkem kui üks kord. Mällu on
võimalik suvalises järjekorras salvestada kuni 20
(MP3 plaatide puhul kuni 10) lugu.

Vajutage klahvile (kaugjuhtimispuldil
), et siseneda programmeerimisreþiimi.

Soovitud muusikapala valimiseks vajutage
klahvile või (või
kaugjuhtimispuldil klahvile ).

Ekraanile kuvatakse korraks vilkuma kiri
ja programmeeritud loo järjekorra-

number.

Loo salvestamiseks programmi vajutage klahvile
(kaugjuhtimispuldil ).

Teiste lugude salvestamiseks korrake
kirjeldatud tegevusi.

Programmeeringu taasesitamiseks vajutage
klahvile .

Programmeeringut on võimalik kustutada, kui te:

Ekraanilt kaob tähis PROG.

REPEAT

REPEAT ALL

SHUF

SHUF
REPEAT ALL

1.
SHUFFLE

REPEAT

2.

3.
SHUFFLE REPEAT

1. PROGRAM
PROG

2.
TITLE -/+

PROG

3.
PROGRAM PROG

4. punktides
2-3

5.

]

]

!

!

!

!

!

STOP

TOP

TOP

P

^ _

a b

P

P

Ü

Ü

Märkused.
0 Kui te soovite, siis saate Te lisada uusi lugusid

oma programmi. Veenduge, et taasesitus on
lõpetatud ja programmi ei ole juba salvestatud
üle 20 loo.

Erinevad taasesitusre iimid
segaminiesitus (SHUFFLE) ja
kordusesitus (REPEAT)

Plaadi lugude
programmeerimine

Programmeeringu kustutamine
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RAADIO VASTUVÕTT

Raadiojaamade otsimine
1.

TUNER

2.

3.
TUNING

Reguleerige allikavaliku nuppu ja valige
heliallikaks .

Kuvatakse [TUNER]

Laineala muutmiseks (MW, FM (mono) või FMST
(stereo) reguleerige laineala valiku nuppu.

Et häälestada raadiojaama, reguleerige nuppu
.

Ü .

Märkused:
0 Süsteem on varustatud sisse-ehitatud MW

antenniga ja fikseeritud FM antenniga. Parima
MW vastuvõttu saamiseks vahetage seadme
asukohta. Parima FM vastuvõttu saamiseks
pikendage täielikult ja reguleerige FM antenni
asendit, kuni leiate tugevaima signaali.

HELIKASSETI FUNKTSIOONID / SALVESTAMINE
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Helikassettide taasesitamine

Üldine informatsioon
salvestamise kohta

Salvestamise alustamise
sünkroniseerimine CD plaadiga

1.
TAPE

2.
STOP·OPEN

3.

4.
PLAY

5.

6.

7.
STOP·OPEN

1. CD

2.

3.
STOP·OPEN

4.

5.
RECORD

Reguleerige allikavaliku nuppu ja valige
heliallikaks .

Ekraanile kuvatakse helikasseti funktsioonide
ajaks tähis [TAPE].

Helikassetipesa kaane avamiseks vajutage
klahvile .

Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile
.

Taasesitamise ajutiseks katkestamiseks vajutage
klahvile Taasesitamise normaalseks
jätkumiseks vajutage uuesti sellele klahvile.

Helikassetti saate edasi- ja tagasisuunas kerida
klahvide ja abil.

Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile
.

Valige allikaks .

Sisestage plaat ja vajaduse korral program-
meerige plaadile salvestatud lood.

Kassetipesa kaane avamiseks vajutage klahvile
.

Sisestage kassetipesasse helikassett ja sulgege
kassetipesa kaas.

Salvestamise alustamiseks vajutage klahvile
.

Plaadi või programmeeringu taasesitamine
algab automaatselt 7 sekundi möödudes. CD
plaadimängijat ei ole tarvis eraldi sisse
lülitada.

Ü

Ü

Pp

Q

Pp

Pp

H

Asetage kassett lindiküljega allapoole ning
täisküljega vasakule.

.

Salvestamine on lubatud ainult juhul, kui sellega
ei rikuta autoriõigusi ega muid kolmandate
isikute õigusi.

Salvestamiseks kasutage ainule NORMAL
helikassette (IEC I tüüp), mille salvestuskaitse
märgiseid ei ole välja murtud. Selle seadmega ei
ole võimalik salvestada METAL (IEC IV tüüpi)
helikassettidele

Salvestamise helitase seatakse automaatselt,
hoolimata parajasti määratud helitugevusest või
DBB heliseadetest.

Helisalvestise kvaliteet sõltub salvestatava
heliallika ning helikassetilindi kvaliteedist.

Helikassetilint algab ja lõppeb tühja lindiosaga.
Helikasseti algusesse ja lõppu ei ole võimalik
seitsme sekundi pikkuselt midagi salvestada.

Soovimatu salvestamise takistamiseks murdke
helikasseti ülaosast välja vasakpoolne märge.
Sellele kassetipoolele ei ole võimalik enam
midagi salvestada. Sellele poolele salves-
tamiseks kleepige sellele avausele tükike
kleeplinti.

PAUSE

REW F.FWD

`

O R

B

B

Pp

Märkused:
0

0

Taasesi tuse aja l vabastatakse nupud
automaatselt kasseti lõpus. Et seaded välja
lülitada, siis vajutage (või
kaugjuhtimispuldil )
Kiiresti kerimise ajal ei vabastata kasseti lõpus
nuppe. Et lõpetada kiiresti kerimine, siis vajutage
nuppu .

SYANDBY-ON
POWER

STOP·OPEN

!

!

!

!

!

!


